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INLEIDING 

Samendracht is een ouderinitiatief, in 2009 opgestart door een groep ouders van 

jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis. Het doel was het oprichten van een 

woonvorm voor ASS-ers met een normaal tot hoog IQ, waar ze met de juiste begeleiding zo 

zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Dit is in 2014 gerealiseerd.  

 

Wonen en zorg zijn gescheiden. 

De zorg en begeleiding wordt ingekocht met ieders individuele Persoons Gebonden Budget 

(PGB). 

Bewoners voorzien zelf in de kosten voor wonen en levensonderhoud vanuit hun uitkering of 

ander inkomen.  

Er is clustering van de woonruimtes met centraal een appartement waarin een 

gemeenschappelijke ruimte ten behoeve van gezamenlijke activiteiten van de bewoners en 

een kantoorruimte ten behoeve van de zorgverlener. 

De dagelijkse zorg en begeleiding van de bewoners wordt verricht door professionals, die in 

dienst zijn bij onze zorgverlener, met wie het ouderinitiatief een overeenkomst voor 

dienstverlening heeft afgesloten. 

De ouders verrichten hun bestuurlijke en andere inspanningen op vrijwillige basis en doen dit 

onbezoldigd. 
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De afgelopen periode is er veel gebeurd, dat grote invloed had, niet alleen op de bewoners 

van ons initiatief, maar ook op ouders/vertegenwoordigers en het begeleidingsteam.  

Een tweetal zaken lichten we eruit: 

De uitbraak van Covid-19 zorgde voor veel onzekerheid en onveiligheid. Er is met veel inzet 

van een ieder hard gewerkt om onder de sterk veranderende omstandigheden de zorg op 

maat te kunnen blijven leveren. 

Een andere belangrijke ontwikkeling (die gunstig uitpakte) was de openstelling van de WLZ  

voor mensen met een GGZ-indicatie. Op dit moment hebben bijna al onze bewoners deze 

indicatie gekregen. Dit is met name gunstig omdat het de bewoners veel rust geeft 

aangezien niet jaarlijks of elke 2 of 3 jaar een herindicatie moet plaatsvinden met zogeheten 

keukentafelgesprekken zoals onder de WMO het geval was. 

 

De komende jaren heeft het bestuur de volgende punten op de agenda. 

 

 1. Nieuwe aanmeldingen en intakeprocedure 

      Het behandelen van nieuwe aanmeldingen vragen veel tijd. Het verkrijgen van de 

 juiste indicatie om in aanmerking te komen voor het wonen bij Samendracht vormt 

 voor de meeste mensen een (te) grote opgave. Het bestuur gaat de intakeprocedure 

 heroverwegen. 

 

 2. Ouderparticipatie en vernieuwing bestuur. 

      Ouders en/of naasten meer actief betrekken bij Samendracht, door naast de reguliere 

 bijeenkomsten ook thema-avonden over continuering op langere termijn te 



 organiseren. Met dit laatste is in 2022 een begin gemaakt 

            Bij het in stand houden van een ouderinitiatief doemen er telkens nieuwe 

            uitdagingen en gevaren op o.a. door veranderend overheidsbeleid en/of 

 bezuinigingen. Daarnaast zal het bestuur dat nu uit ouders bestaat in de toekomst 

 een andere samenstelling krijgen; daarover zullen de komende jaren ideeën moeten 

 worden ontwikkeld. 

 

  3. Vernieuwen van diverse documenten. 

            Er is al een begin gemaakt met het aanpassen hiervan en zal nog verder moeten 

 worden afgerond. Denk hierbij ook aan het up-to-date houden van de website. 

 Daarnaast zal in samenwerking met de locatiecoördinator het handboek deel 2 

 worden aangemaakt met daarin informatie over Samendracht o.a. over afspraken en 

 werkwijze.   

 

                                                                                                                       

Vastgesteld op 8 februari 2023  

                 

 

 


